
UCHWAŁA Nr XX/145/2005 
Rady Gminy w Naruszewie 
z dnia 23 czerwca 2005 roku 

 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 pkt 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela , na terenie gminy Naruszewo. 

 
Na podstawie art. 42 pkt 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada 
Gminy w Naruszewie ustala ,co następuje: 
 

§1 
 

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela na terenie Gminy 
Naruszewo : 

- nauczyciel pedagog szkolny    26 godzin 
- nauczyciel psycholog szkolny    26 godzin 
 
2. W przypadku  konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego 

etatu, ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez 
nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Każda godzina 
powyżej ustalonego pensum stanowi godzinę ponadwymiarową. 

Przykładowe wyliczenie pensum zawiera załącznik do uchwały. 
 

§2 
 

Uchwała  obowiązuje od 1 września 2005 roku. 
 

§3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
             mgr inż. Roman Salak 
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       Załącznik do Uchwały Nr XX/145/2005 
       Rady Gminy w Naruszewie  
                  z dnia 23 czerwca 2005 roku 
 
 
 
 
Przykładowe wyliczenie pensum dla nauczyciela realizującego różne wymiary 

pensum w ramach jednego etatu. 
 

Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin tygodniowo, w tym 6 godzin wg pensum 
18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego 
6/18 +  21/26 =1,14 etatu, 
Jeśli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 
godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3 godziny 
stanowią godziny ponadwymiarowe. 
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